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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 

do 31 marca redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12. 

W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.  

W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się  

pod nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego 

umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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Więcej na str. 4

Czas wybrać szkołę! 
DODATEK SPECJALNY

Kosztowna zima

Więcej na str. 2

Nasz fryzjer 
szkoli kolejnych 

mistrzów

Fo
to

: J
ac

ek
 D

 K
na

pi
k

Więcej na str. 5

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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OGŁOSZENIA

USŁUGI 
DENTYSTYCZNE 

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat 
• DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
• LECZENIE PRÓCHNICY
• USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
• LECZENIE KANAŁOWE
• USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)

Godziny otwarcia: Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH 
KONTRAKTU Z NFZ

Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

DENTYSTYCZNE

REMONTY DRÓG

Kosztowna zima4,5 mln zł – tyle 
od początku roku 
przeznaczyła Ruda 
Śląska na odśnieżanie 
dróg i chodników. To nie 
koniec wydatków, które 
wygenerowała śnieżna 
i mroźna zima, bowiem 
do tego dochodzą koszty 
związane z awaryjną 
naprawą dróg. 
Na ten cel trzeba 
już było przeznaczyć 
ok. 400 tys. zł. To jednak 
nie wszystko – na większe 
remonty przyjdzie 
czas, gdy pogoda się 
ustabilizuje i przez kilka 
dni temperatura będzie 
wynosiła kilkanaście 
stopni „na plusie”.
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Częściowe remonty dróg już się rozpoczęły. Na większe przyjdzie czas, jak tylko poprawi się pogoda.

Pierwsze efekty ustępującej zimy 
najbardziej widać po stanie dróg. 
– Zarówno w styczniu, jak i lutym mie-
liśmy sporo opadów, nie brakowało też 
dni z mrozem. Takie warunki, kiedy 
dochodzi do naprzemiennego zama-
rzania i odmarzania mokrej na-
wierzchni, są idealne do powstawania 
dziur w drogach. Niestety, fi zyki w tej 
materii nie oszukamy, dlatego każdo-
razowo po większym ociepleniu skutki 
tych procesów kierowcy odczuwają 
w czasie jazdy – wskazuje wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

W okresie zimy naprawy ubytków 
w drogach realizowane są w trybie 
awaryjnym. Polegają one na „łataniu 
dziur”, przeważnie asfaltem na zimno. 
Jest to metoda doraźna i służy temu, 

aby w krótkim czasie zabezpieczyć 
największe ubytki zagrażające bezpie-
czeństwu użytkowników ruchu drogo-
wego. – Prace takie realizowaliśmy 
już w styczniu, ale prawdziwy wysyp 
robót interwencyjnych mieliśmy 
w ostatnich tygodniach. Oprócz tego 
udało się też przeprowadzić większe 
naprawy nawierzchni ulic. Prace 
przeprowadzone zostały m.in. na 
ul. Katowickiej, Kochłowickiej, Zapol-
skiej i Sobieskiego – wylicza Mariusz 
Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mo-
stów.

Na prawdziwe remonty czas jednak 
przyjdzie, gdy pogoda się ustabilizuje 
i przez kilka dni z rzędu średnia tempe-
ratura dobowa będzie powyżej kilku-
nastu stopni powyżej zera. Wtedy pla-
nowane są remonty nawierzchni więk-
szych fragmentów jezdni. Będą to od-
cinki ulic najbardziej zniszczonych.

W planach jest m.in. remont na-
wierzchni ul. 1 Maja na wysokości 
cmentarza komunalnego, ul. Kosynie-
rów, Jadwigi Śląskiej, Bytomskiej po-

między ul. Grunwaldzką a wiaduktem, 
Podlas, Czempiela, Plebiscytowej, 
Krzywoustego, Kupieckiej i Kaszub-
skiej. – Oczywiście nie jest to zamknię-
ty katalog miejsc, gdzie przeprowa-
dzone zostaną remonty dróg. W przy-
padku pogorszenia się stanu na-
wierzchni innych ulic zakres planowa-
nych robót może zostać poszerzony. 
Będzie to też uzależnione od posiada-
nych środków – informuje Mariusz 
Pol.

W tym roku na remonty dróg 
w budżecie miasta zarezerwowano 
ok. 4,2 mln zł. W ubiegłym roku by-
ła to kwota niespełna 4 mln zł. Zreali-
zowane w tym roku w mieście remon-
ty dróg kosztowały już ok. 400 tys. zł. 
W ten sposób udało się naprawić 
ok. 4300 m kw. nawierzchni.

Wydatki na remonty dróg nie są je-
dynymi negatywnymi konsekwencja-

mi trwającej jeszcze zimy dla budżetu 
miasta. Tu na pierwszy plan wysuwają 
się koszty związane z odśnieżaniem 
dróg i chodników.

Okazuje się, że koszt „akcji zima” tyl-
ko w styczniu i lutym tego roku wyniósł 
ok. 4,5 mln zł. Dla porównania w stycz-
niu i lutym ubiegłego roku zimowe 
utrzymanie dróg i chodników kosztowa-
ło 1,4 mln zł, czyli praktycznie 3 razy 
mniej niż teraz. Do tego trzeba doliczyć 
1,7 mln zł, które na ten cel miasto prze-
znaczyło już w grudniu 2020 r.

W Rudzie Śląskiej jest 19 km dróg 
wojewódzkich, 69 km dróg powiato-
wych i 181 km dróg gminnych. TK

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości 

gruntowej do oddania 
w dzierżawę z przeznaczeniem 

pod istniejący ogródek 
rekreacyjny nr 24 położony 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulicy Katowickiej  oraz najem 
z przeznaczeniem pod:

istniejący garaż • 
murowany nr 29 położony 
w kompleksie wraz 
z terenem niezbędnym 
do korzystania oraz drogą 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy Piotra Skargi, 
istniejący garaż • 
murowany nr 28 położony 
w kompleksie wraz 
z terenem niezbędnym 
do korzystania oraz drogą 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy Piotra Skargi,
istniejący garaż • 
murowany nr 32 położony 
w kompleksie wraz 
z terenem niezbędnym 
do korzystania oraz drogą 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy Piotra Skargi.
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Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych 
które zostaną oddane 
w dzierżawę, najem, 

znajdujących się 
w rejonie ulicy Solidarności 

– z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny 
oraz na terenie Rudy Śląskiej 
– z przeznaczeniem gruntu 

pod istniejącą infrastrukturę 
techniczną.

,,Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger

Pani Danucie Długaj
pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Dziecięca psychika w coraz większej rozsypceLekcje zdalne, ograniczone 
możliwości spotykania się 
z rówieśnikami, brak zajęć 
dodatkowych i coraz większa 
liczba godzin spędzanych przed 
komputerem lub z telefonem 
w ręku. Tak od roku wygląda 
rzeczywistość dzieci i młodzieży. 
Jaki to będzie miało wpływ na 
psychikę młodych osób, z jakimi 
problemami najczęściej się 
one borykają, a także co mogą 
zrobić rodzice, gdy widzą, że 
dzieje się coś niepokojącego? 
Rozmawiamy o tym z danutą 
Ziębą, psychoterapeutką 
Poradni Psychologicznej dla 
dzieci, która działa przy Szpitalu 
Miejskim w Bielszowicach.

REKLAMA

– Czy po liczbie przyjmowanych pa-
cjentów oraz problemach, z jakimi zgła-
szają się młodzi ludzie, można po roku 
trwania epidemii koronawirusa stwier-
dzić, jak wpłynęła ona na zdrowie psy-
chiczne dzieci i młodzieży?

– Problem zdrowia psychicznego u dzie-
ci i młodzieży jest ogromny od wielu lat, 
ale zarazem jest spychany na drugi plan, 
co widzimy po liczbie zgłoszeń. Od mo-
mentu funkcjonowania naszej poradni, 
gdzie przyjmujemy osoby powyżej 6. roku 
życia, mieliśmy bardzo dużą liczbę przy-
jęć. Teraz jeszcze więcej osób zgłasza się 
z prośbą o pomoc. Aktualnie mamy ponad 
30 pacjentów w kolejce oczekujących na 
przyjęcie w poradni. Jednak byłabym 
ostrożna w twierdzeniu, że ma to związek 
z pandemią. Duża liczba zgłoszeń do po-
radni raczej wynika z tego, że w ogóle zo-
stała ona uruchomiona w Rudzie Śląskiej 
i coraz więcej osób wie o jej istnieniu. Na-
sza poradnia jest jedną z dwóch możliwo-
ści skorzystania z pomocy psychologicznej 
w naszym mieście w przypadku dzieci 
i młodzieży, bo oprócz nas jest tylko Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

z którą zresztą ściśle współpracujemy.  
Poza tym rozpoczęliśmy działalność wraz 
z wybuchem epidemii, więc nie jesteśmy 
wyznacznikiem tego, jak pandemia wpły-
nęła na dzieci i młodzież. Młodzi ludzie 
borykają się z różnymi problemami, a te 
zgłaszane teraz i związane z izolacją, wy-
nikają z rzeczywistości, w której żyjemy 
od roku. Natomiast nie jest to przeważają-
ca część problemów.

– Z jakimi wobec tego sprawami naj-
częściej zgłaszają się dzieci i młodzież 
lub ich rodzice?

– Moim zdaniem należy podzielić je na 
dwie grupy. Z jednej strony zgłaszają się 
rodzice z problemami wychowawczymi, 
bo dziecko w ich ocenie jest nieposłuszne, 
nie chce się uczyć, sprzątać lub trudno do 
niego dotrzeć. Wówczas mówimy o  zabu-
rzeniach zachowań i emocji. Druga grupa 
to zaburzenia lękowo-depresyjne u dzieci 
i młodzieży. Obserwujemy duży wzrost 
liczby samookaleczeń oraz osób z myśla-
mi samobójczymi lub rezygnacyjnymi. 
Często zdarza się też, że sami młodzi lu-
dzie widzą, iż dzieje się z nimi coś niepo-
kojącego, więc proszą rodziców, aby umó-
wić ich na wizytę do specjalisty. Duży jest 
również odsetek rodziców, którzy zgłasza-
ją się z całościowymi zaburzeniami roz-
wojowymi u dziecka, czyli spektrum auty-
zmu lub z zespołem Aspergera. W tym 
przypadku jesteśmy zmuszeni odesłać ich 
do innego miasta, ponieważ na razie w na-
szej poradni nie ma specjalistów z tego 
zakresu. Dotyczy to także dzieci (do 6. ro-
ku życia), które potrzebują wsparcia w roz-
woju, bo rodzice widzą, że są problemy  
z nawiązywaniem relacji, izolacją lub po-
budzeniem. Wówczas kierujemy ich do 
wspomnianej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Rudzie Śląskiej.

– 23 lutego obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Walki z Depresją. To cho-
roba, która coraz częściej dotyka dzieci 
i młodzież, choć z reguły słyszymy o niej 
w kontekście osób dorosłych. Po czym 
jako rodzice zorientujemy się, że dziec-
ko może mieć depresję, a nie jest to 
,,zwykły” młodzieńczy bunt?

– Depresja u dzieci i młodzieży to nie-
doszacowany i marginalizowany problem. 
Między innymi dlatego, że choroba ta ma 
swoje dwa oblicza. Z jednej strony charak-
teryzuje się ona myślami z obszaru smut-
ku, żalu, niechęci do życia, poczucia bez-
sensu, bezradności i rozżalenia. Z drugiej 
jednak strony depresja ma swoje oblicze 
drażliwe i agresywne. Dlatego mówię 
o tym niedoszacowaniu i nieszczęściu 
dzieci lękowo-depresyjnych, bo agresja to 
często dla nich odwrócenie smutku. W ten 
sposób próbują sobie radzić, a rodzice 
uznają to za problem z zakresu zaburzeń 
zachowania. Sygnałami ostrzegawczymi 
jest to, że dziecko staje się niechętne wo-
bec wszystkiego i wszystkich, bywa opry-
skliwe, szybko się denerwuje, a dotych-
czas wszystko było w porządku. Do tego 
młody człowiek zaczyna się izolować, za-
mykać w sobie, nie chce rozmawiać 
i z dnia na dzień staje się coraz bardziej 
smutny. Rodzice zgłaszają, że dziecko za-
wsze chętnie i aktywnie spędzało z nimi 
czas, a teraz nic mu się nie chce. Tymcza-
sem dziecko ma poczucie, że jest inne od 
wszystkich i nikt go nie rozumie. W etapie 
dojrzewania nie chce rozmawiać z doro-
słymi, bo potrzebuje swojej indywidualno-
ści i przestrzeni. To normalne, ale jeżeli 
widzimy, że kiedyś miało z nami dobrą re-
lację, a teraz jest coraz to smutniejsze, bar-
dziej zamknięte i drażliwe, to mogą być 
pierwsze sygnały tego, że dzieje się coś 
niepokojącego. Warto też zwrócić uwagę 
na sposób ubierania się. Jeżeli dziecko 
chodzi w długich, zakrywających ciało 
ubraniach i reaguje wręcz przesadnie, gdy 
prosimy o zmianę np. bluzy, to może być 
sygnał, że pod tym ubraniem kryją się sa-
mookaleczenia. Dzieci i młodzież radzą 
sobie czasami w ten sposób z emocjami, 
bo wiedzą, że samookaleczanie przynosi 
natychmiastową ulgę. W przypadku niepo-
kojących sygnałów trzeba więc zwracać 
uwagę na to, na jakie strony internetowe 
zagląda dziecko, bo czasami można zna-
leźć tam gotową instrukcję tego, jak się 
okaleczać i ukrywać to przed innymi. Ob-
serwujemy duży wzrost tego problemu. 

Rodzice, gdy się o tym dowiadują, są kom-
pletnie zszokowani, a okazuje się, że mło-
dy człowiek kaleczy się np. od kilku lat.

– Jak możemy pomóc dziecku?
– Przede wszystkim trzeba robić wszyst-

ko, żeby być z tym dzieckiem w relacji 
– słuchać go, nie oceniać, nie krytykować 
– nawet gdy mówi o banalnych z punktu 
widzenia dorosłego sprawach. Rodzice 
czasem są zmęczeni tym ,,gadaniem”, ale 
dla dzieci to jest szalenie ważna sprawa. 
Żeby dziecko zaczęło mówić o ważnych 
rzeczach, to musimy najpierw przez wiele 
godzin porozmawiać o ,,głupotach”, aby 
nabrało poczucia, że jest ważne. Trzeba po-
zwolić dziecku mówić o tym, co go intere-
suje oraz jak się czuje. Zaciekawić się jego 
życiem i pasjami, pozwolić na opowiada-
niu o swoim świecie. Rodzice często w na-
tłoku swoich zajęć i pracy, zapominają 
o tym, że relacja z dzieckiem, to jest pro-
ces, który się tworzy właśnie poprzez nie-
krytykowanie, słuchanie i nieocenianie. To 
jest jak szukanie dróg do świata dziecka, 
bo każde takie ma. Ono zaprosi nas do nie-
go, gdy zadbamy o relację. Opowie wów-
czas, dlaczego takie, a nie inne rzeczy go 
ciekawią oraz jak spędza swój czas, czyli 
jak reguluje swoje emocje. Pytanie o to, jak 
było w szkole i o oceny, nie wystarczy. 
Efekt jest odwrotny do zamierzonego, bo 
dzieci zaczynają przeżywać to, że dla ro-
dziców liczą się tylko oceny i to jakie mają 
sukcesy. Oceny to owszem bardzo ważna 
sprawa, ale rodzice przykuwają zbyt dużą 
wagę do negatywnych ocen, a do pozytyw-
nych niewielką. Lepszym rozwiązaniem 
jest towarzyszenie dziecku w ,,porażce” 
i rozmowa o tym, co się dzieje, że ma gor-
sze wyniki w nauce i jak możemy pomóc.

– Wróćmy na moment do psycholo-
gicznych skutków pandemii. O ile dzieci 
młodsze wróciły do szkół, to w przypad-
ku młodzieży nadal obowiązuje system 
edukacji zdalnej. Jak młodzi ludzie zno-
szą tę izolację?

– Sama jestem mamą nastolatki i widzę, 
że sytuacja jest naprawdę trudna. Jedna 
z najważniejszych potrzeb społecznych 
dla wieku rozwojowego, czyli potrzeba 

więzi społecznych, jest niemożliwa do 
spełnienia. Poza tym dla młodych osób, 
dla których oceny są wyjątkowo ważne 
i są wobec siebie wymagające, jest to po-
dwójnie trudne. Z jednej strony chcą mieć 
dobre wyniki w nauce, a z drugiej strony 
nie potrafią się na niej skupić i równocze-
śnie dostrzegły, że w domowych warun-
kach łatwiej jest o zdobycie lepszych 
ocen. Poza tym dzieci spędzają wiele go-
dzin przed ekranami komputerów i to wła-
śnie internet staje się dla nich podstawo-
wym polem do nawiązywania więzi spo-
łecznych. Skutki pandemii będą widoczne 
dopiero za jakiś czas, bo prawdopodobnie 
okaże się, że w pewnym stopniu zanikła 
umiejętność nawiązywania relacji i funk-
cjonowania w realnym świecie, a ludzie 
młodzi jeszcze bardziej będą ciągnęli do 
internetu, bo tam po prostu jest 
łatwiej o kontakt. Ponadto widzę wzrost 
objawów psychosomatycznych związa-
nych z długotrwałym kontaktem z elektro-
niką. Dzieci coraz częściej skarżą się na 
to, że boli ich głowa, brzuch lub oczy. 
Wśród nastolatków rodzi się też pewna 
dwuznaczność – z jednej strony mają silną 
potrzebę nawiązywania relacji, a z drugiej 
nie mogą się spotykać. Aby spełniać swo-
je społeczne potrzeby, muszą być w nie-
zgodzie z prawem. To prowadzi do poczu-
cia zagubienia i uczy tego, że każdą normę 
można jakoś ,,obejść”. Warto też wspo-
mnieć o tym, co szczególnie było uderza-
jące na początku epidemii. Ostrzegano, 
aby dzieci ograniczyły kontakt np. ze 
swoimi dziadkami, bo są tzw. cichymi za-
kazicielami. Zrodziła się u nich obawa 
przed wychodzeniem z domu i spotkania-
mi z rodziną. Dzieci nie mają tak rozwi-
niętych funkcji poznawczych, jak dorośli 
i nie pojmowały, że jest to metafora. Zro-
zumiały ten przekaz bardzo konkretnie 
– są nosicielami zarazy. Życie w lęku jesz-
cze nikomu dobrze nie zrobiło, a izolacja 
pogłębia ten proces. Nie sam koronawi-
rus, ale to, co dzieje się wokół niego, jest 
przerażające, a skutki tego mogą być jesz-
cze bardziej dramatyczne.

 Joanna Oreł



„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

ŚP. Joachima Franka
wieloletniego Dyrektora ds. Technicznych 

MPGM TBS Sp. z o.o.,
dobrego Kolegi i cenionego Fachowca.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Rodzinie Zmarłego

składają 
Zarząd i Pracownicy Spółki

Co z budynkiem Intermarché w Halembie?
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OGŁOSZENIA

HANDEL

Pod koniec marca 2019 roku zamknięty został sklep Intermarché w Halembie. Od tego czasu budynek przy ul. Kłodnickiej 56 świeci pustkami, nowych 
inwestorów brak, a jego właścicielem nadal jest firma związana z markami Intermarché i Bricomarché.

Sklep przy ul. Kłodnickiej 56F prowa-
dzony był przez spółkę Asoka, która dwa 
lata temu została postawiona w stan likwi-
dacji. –  Zgodnie  z  dostępną  ewidencją 
gruntów  i  budynków,  nieruchomości,  na 
których usytuowany jest ww. budynek han-
dlowy,  są  własnością  Skarbu  Państwa,  
a  użytkownikiem  wieczystym  jest  firma 
„KROKUS”  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  przy 
ul. Św. Mikołaja 5 w Swadzimiu – informu-
je Daniel Nowok, naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
Ruda Śląska.

To z kolei spółka, która przygotowu-
je inwestycje dla Grupy Muszkieterów, 
właściciela marek Intermarché i Brico-
marché. Własność pozostała więc taka 
sama, ale dalszych planów brak. – W re-
jestrze wydziału  od  2010  roku  (to  jest 
od czasu wydania pozwolenia na budo-
wę budynku  handlowego  Intermarché) 
nie odnotowano wniosków ani postępo-
wań  administracyjnych  dotyczących 
inwestycji  budowlanych  w  obrębie  
ww. budynku handlowego – mówi Da-
niel Nowok.

PODATKI

Zgodnie z obowiązującym planem miej-
scowym działka przy ul. Kłodnickiej 56F 
jest terenem produkcyjno-usługowym 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod obiekty produkcyjne, magazynowo-
składowe oraz usługowe, w tym obiekty 
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 
2000 m kw., a także usługi logistyczne.  
Z kolei dla nieruchomości położonych 
w rejonie ul. Kłodnickiej 56F projekt planu 
miejscowego przewiduje przeznaczenie te-
renu pod usługi publiczne i usługi komer-
cyjne (takie jak gastronomia, bankowość, 

WycIąG Z OGŁOSZENIA O PrZETArGu 

PrEZyDENT MIASTA  
ruDA ŚLąSKA 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej 
-Bielszowicach przy ul. Wierzbowej, z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska będzie niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa o powierzchni 448 m2, własności Gminy Miasta 
ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wierzbo-
wej, oznaczona numerem geodezyjnym 4210/533 obręb Bielszowice, k.m.3, 
użytek „rV”, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1S/00015204/6 (w dziale 
III KW figuruje wpis, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów). 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. 
działka figuruje jako MM2 – teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowa-
nych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. 

 Zbywana działka gruntowa – niezabudowana, o wydłużonym kształcie zbli-
żonym do prostokąta, porośnięta trawnikiem, położona jest w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, punktów handlowo-usługowych, 
parku. 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wierz-
bowej. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 69.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

 Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 10.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczest-
niczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta  
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 
9.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem 
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Wierz-
bowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu, 
pok. nr 13 i 14, w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-
18.00, piątek 8.00-14.00 – oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wyma-
gane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane 
z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. In-
formacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

Terminy 
opłat  

w marcu
W marcu kończą się terminy płat-
ności niektórych opłat i podat-
ków. Do 15 marca należało uiścić 
należność za śmieci według no-
wej stawki oraz pierwszą ratę po-
datku od nieruchomości dla osób 
fizycznych. Z kolei 31 marca mija 
termin płatności opłaty za psa 
oraz za użytkowanie wieczyste 
gruntów (np. pod garażami).

Obecnie (od 1 lutego) opłata za śmie-
ci segregowane wynosi 30 zł od osoby, 
a w przypadku braku segregacji – 60 zł. 
Płatność za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się bez wezwania 
w miesięcznych okresach rozliczenio-
wych do 15. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy obo-
wiązek ponoszenia opłaty. 15 marca 
upłynął też termin zapłaty pierwszej ra-
ty podatku od nieruchomości dla osób 
fizycznych (a także rolnego i leśnego). 
W przypadku, gdy kwota podatku nie 
przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty.

Z kolei 31 marca mija termin płatno-
ści opłaty za psa. W tym roku wynosi 
ona w Rudzie Śląskiej 70 zł. Także 
w tym terminie, nie czekając na we-
zwanie, należy uiścić opłatę za użytko-
wanie wieczyste za grunty, które nie 
zostały objęte przekształceniem w pra-
wo własności na mocy ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów w prawo własności. 
Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów 
komercyjnych. Z kolei właściciele 
gruntów objętych przekształceniem, 
którzy nie zdecydowali się na jednora-
zową wpłatę opłaty przekształcenio-
wej, do 31 marca muszą uregulować 
należność za 2021 rok.

Opłat można dokonywać przelewem, 
co wskazane jest w dobie epidemii ko-
ronawirusa. Podatek od nieruchomości 
należy wpłacać na indywidualny numer 
rachunku bankowego, który podany zo-
stał w decyzji. Podobnie sytuacja ma się 
w przypadku uiszczania „opłaty śmie-
ciowej”. Numery rachunków dla innych 
podatków i opłat znajdują się na stronie 
internetowej: https://rudaslaska.bip. 
info.pl/dokument.php?iddok=10812 
&idmp=1440&r=o.

Mieszkańcy, którzy wolą jednak oso-
biście uregulować należności w urzę-
dzie, mogą to zrobić w jednej z czterech 
kas znajdujących się w pokoju nr 13 na 
parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. 
Kasy pracują w godzinach pracy UM: 
w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 
8 do 16, w czwartki od godz. 10 do 18 
oraz w piątki od godz. 8 do 14. Aby 
z nich skorzystać, nie jest wymagane 
wcześniejsze umówienie terminu wizy-
ty. JO

drobne usługi rzemiosła, handel detaliczny, 
administracyjno-biurowe, oświata, turysty-
ka, sport i rekreacja itp.).

Co istotne, obecnie trwają prace nad ak-
tualizacją planu miejscowego m.in. dla te-
renu, gdzie znajduje się budynek po Inter-
marché w Halembie. – Nowy  właściciel 
budynku  oraz  nieruchomości  usytuowa-
nych przy ul. Kłodnickiej 56F będzie mógł 
prowadzić na tym terenie jedynie inwesty-
cje zgodne z planem miejscowym – zazna-
cza naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury. Joanna Oreł

„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
Michael Buchberger

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Joachima Franka
wieloletniego Dyrektora ds. Technicznych

MPGM TBS Sp. z o.o.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Joachima Franka
Dyrektora ds. technicznych MPGM TBS Sp. z o.o.

Żonie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia i pokrzepienia  

w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska

Bożenie Matukin
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

OJca
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
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Rudzianin szkoli polską kadrę fryzjerów
Kilkudziesięciu fryzjerów z całej Polski przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Świata Barberów, które po 
złagodzeniu obostrzeń epidemiologicznych mają odbyć się w Paestum na południu Włoch (okolice Neapolu). 
Na razie jednak polscy mistrzowie grzebienia i nożyczek online zgłaszają wykonane fryzury, by wziąć udział 
w wielkim finale. Lucjan Szajbel, wielokrotnie utytułowany fryzjer z Rudy Śląskiej oraz trener Kadry Narodowej 
Barber Federacji CMC w Polsce, prowadzi obecnie szkolenia reprezentantów Polski w strzyżeniach męskich.

Szkolenia prowadzone są w ramach 
CMC Poland fryzjersko-kosmetycz-
nej reprezentacji Polski. Ogółem nale-
ży do niej ok. 50 osób, ale ścisła kadra 
to ok. 12 fryzjerów. Obecnie w kilku-
osobowych grupach prowadzone są 
zajęcia w rudzkim Studiu Fryzjerstwa 
Awangardowego Lucjana Szajbla. 
– Ze względu  na  trwającą  pandemię 
zgłoszenia  wysyłane  są  online  oraz 
nie przygotowujemy  fryzur na mode-
lach,  lecz  na  tzw.  fryzjerskich  głów-
kach treningowych. Następnie przesy-
łamy  zdjęcia  w  trzech  ujęciach.  Mi-
strzostwa we Włoszech miały  się od-
być najpierw w kwietniu,  teraz prze-
sunięte  są  na  jesień,  ale  termin  ten 
może kolejny raz się zmienić. Na miej-
scu ma  się  odbyć  praktyczne  spraw-
dzenie umiejętności naszych fryzjerów 
– mówi Lucjan Szajbel, trener Kadry 
Narodowej Barber Federacji CMC.

Czym ekipa z Polski zamierza za-
skoczyć konkurentów? Zawody odbę-
dą się w konkurencji new style oraz 
klasycznych fryzur salonowych. – No-
wymi  trendami we  fryzurach męskich 
są  loki  wyczesane  do  góry,  asyme-
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Marta Kierzek (po prawej stronie) zdobyła miejsce na podium dzięki pracy, którą 
wykonała m.in. razem ze swoją opiekunką, Dorotą Pielak (po lewej stronie).

EDUKACJA

Uczniowie „Morcinka” najlepszym krasomówcami!
Marta Kierzek, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rudzie Śląskiej stanęła 
na podium XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, zaś dwóch pozostałych 
uczniów tej szkoły znalazło się w jego finale. Zadaniem młodzieży było wygłoszenie kilkuminutowego przemó-
wienia, które miało odnosić się do hasła przewodniego konkursu, czyli „Wojny nie mają zwycięzców”.

Marta Kierzek, Jakub Sroka i Stani-
sław Kondera z ,,Morcinka” najpierw 
pod okiem nauczycielek Doroty Pieli 
oraz Anny Morajko-Fornal z II LO 
przygotowywali się do eliminacji re-
gionalnych konkursu, gdzie pod ko-
niec lutego zaprezentowali się na wy-
sokim poziomie i przeszli do finału. 
Warto dodać, że ,,Morcinek” był jedy-
ną szkołą w kraju, która mogła się po-
chwalić aż trzema finalistami. W ogól-
nopolskim etapie krasomówczych 
zmagań wzięło udział w sumie  
18 uczniów, a prezentacja przemówień 
pod hasłem „Wojny nie mają zwycięz-
ców” odbyła się na początku marca 
w sali Sejmu Śląskiego w Katowi-
cach.

Ostatecznie Marta Kierzek zajęła 
trzecie miejsce i wygrała główną na-
grodę organizatora konkursu, czyli 
wyjazd do Brukseli oraz wizytę w Par-
lamencie Europejskim. Natomiast Sta-
nisław Kondera otrzymał wyróżnie-
nie, a dla Jakuba Sroki tytuł finalisty 
jest dobrym startem do kolejnych edy-
cji konkursu. –  Przygotowywałam 
Martę już w zeszłym roku, została wte-
dy finalistką konkursu. Wyciągnęłyśmy 

wnioski,  aby  tegoroczne  wystąpienie 
było  na  jeszcze  wyższym  poziomie. 
Marta  jest  niesamowicie  pracowitą 
uczennicą. Wymieniałyśmy się uwaga-
mi, pracowałyśmy razem nad tematem 
,,Wojny  nie  mają  zwycięzców”,  aby 
ująć go od strony filozoficznej – mówi 
Dorota Piela, która obok Anny Moraj-

RUDZKIE SMAKI

tryczne grzywki oraz rozciągnięte dłu-
gie  fale  na  końcach.  Chcemy  się  też 
popisać  tym,  co  potrafimy  najlepiej, 
czyli uczesaniem typu pompadour. Jest 
to nawiązanie do fryzury m.in. Elvisa 
Presleya  – zdradza Lucjan Szajbel. 
–  Cały  czas  szlifujemy  nowe  trendy, 
żeby zaskoczyć konkurencję i stworzyć 
własny  styl.  Jednym  z  nowych pomy-

ko-Fornal przygotowywała uczniów 
do konkursu. – Po etapie regionalnym, 
skupiłyśmy się już tylko na prezentacji 
pod  względem  retorycznym.  I  udało 
się. Jestem dumna z naszych „morcin-
kowych  uczniów”,  bo  są  niezwykle 
ambitni – dodaje.

Joanna Oreł
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Szkolenia odbywają się pod czujnym okiem Lucjana Szajbla.

Wodzionka najlepsza  
na odporność

Tradycyjna śląska wodzionka została smakiem lutego tegorocznej edycji 
konkursu „Rudzkie Smaki”. To propozycja pani Izabeli Skalik z Mikoło-
wa na danie wzmacniające odporność. –  Często przygotowuję tę zupę 
w okresie jesienno-zimowym. Dzięki temu, że dzieci ją polubiły, zauwa-
żyłam, że znacznie mniej chorowały – mówi autorka przepisu. Kulinar-
nym tematem  marca jest „wielkanocny stół”, czyli propozycje dań, które 
mogą się na nim znaleźć. 

Wodzionka ma wielu zwolenników. 
To rozgrzewająca i prosta w przygoto-
waniu zupa, która doskonale nadaje 
się na chłodne dni. „Dawniej zupy ser-
wowano nie  tylko na obiady, ale  sta-
nowiły one również podstawę śniadań. 
Na  Górnym  Śląsku  popularna  była  
m.in.  wodzionka.  (…)  Warto  wspo-
mnieć,  iż  wodzionka  nazywana  jest 
również  zupą  z  chleba,  brotzupą, 
sznelką,  dawniej  też  kurą  górniczą 
(traktowano  ją  jako  substytut  rosołu  
z kury, który – podobnie jak wymienio-
ny wywar – miał właściwości wzmac-
niające  dzięki  charakterystycznym 
składnikom:  tłuszczowi  i  czosnkowi” 
– czytamy w książce Joanny Świtały-
Mastalerz i Doroty Świtały-Trybek  
pt. „Śląska spiżarnia. O jodle, warzy-
niu, maszketach i inkszym pichcyniu”. 
Warto dodać, że w 2007 roku wo-
dzionka została wpisana na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych w kategorii 
„gotowe dania i potrawy”. Lista pro-
wadzona jest przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi. Zawiera produkty, któ-
rych jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości wynikają ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji.

– Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem. Obok głównej 
nagrody, którą jest publikacja zwycię-
skiego przepisu w kalendarzu kulinar-
nym, laureaci poszczególnych miesię-
cy otrzymują w  tej  edycji  książkę ku-
charską „Kulinarne nawigacje – we-
getariańska kuchnia domowa” autor-
stwa Agnieszki Jasińskiej – zachęca do 
udziału w konkursie Iwona Małyska 
z Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. 

Do końca marca można przesyłać 
do rudzkiego magistratu przepisy na 
dania na świąteczny, wielkanocny stół. 
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Wodzionka została wybrana 
smakiem lutego.

– Ten temat pojawił się już w konkur-
sie „Rudzkie Smaki”. Laureaci zapro-
ponowali roladę serową z jajkiem oraz 
dziad bakaliowy, czyli drożdżową ba-
bę z bakaliami.  Na świątecznym stole 
z pewnością  znajdziemy wiele  innych 
przysmaków.  Czekamy  na  propozycje 
wielkanocnych  dań  i  smakołyków 
– mówi Iwona Małyska. 

Przepisy można wysyłać na adres 
e-mail: media@ruda-sl.pl lub pocztą 
na adres Urzędu Miasta z dopiskiem 
„Rudzkie Smaki”.

Wodzionka (1 porcja) 
Składniki: 1-2 kromki chleba (moż-

na wykorzystać czerstwe pieczywo), 
1 szklanka wody, 1 ząbek czosnku, 
1 łyżka smalcu lub innego tłuszczu,  
przyprawy: sól, pieprz, maggi.
Przygotowanie: Chleb kroimy 

w kostkę i przekładamy na talerz. Mo-
żemy też z pieczywa zrobić grzanki, 
podpiekając kawałki chleba  na patelni 
i na odrobinie masła. Wodę zagotowu-
jemy, dodajemy smalec, przeciśnięty 
przez praskę czosnek i przyprawy. 
Wywarem zalewamy przygotowany 
na talerzu chleb lub grzanki.

Smacznego! IM

PREZyDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na • 
okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą działalność 
gastronomiczno-handlowo-usługową – teren przyległy do 
działalności w rejonie ulicy Teatralnej,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek gastronomiczny  
w rejonie ulicy Teatralnej.

słów  jest  wprowadzenie  co  najmniej 
dwóch  kolorów  dla  jednej  fryzury 
– ciemnego i  jasnego, a  trzeci będzie 
niespodzianką. W ostatnich latach Po-
lacy  zajmowali  pierwsze  miejsca  na 
zawodach  i  chcemy  to  powtórzyć 
– podkreśla mistrz fryzjerstwa z Rudy 
Śląskiej.

 Joanna Oreł
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:

I piętrze – 4 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni • 
260,00 m2, 
poddaszu – 4 lokale z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni•  218,00 m2, 
piwnice użytkowe,• 
do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce • 
postojowe w obrębie ogrodzonej nieruchomości,
budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

 NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
w modernizowanym budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.

Przewidywany termin zakończenia remontu – I kwartał 2021 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ OGŁASZA

ROKOWANIA WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU NAJMU
budynku użytkowego położnego przy ul. Piotra Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 

budynek zabytkowy, po remoncie zakończonym • 
w 2019 r., usytuowany w centrum dzielnicy 
w pobliżu placówek użyteczności publicznej oraz 
przystanków komunikacji miejskiej, 

ograniczenie rokowań do działalności • 
gospodarczej gastronomiczno-hotelarskiej, 

w budynku wydzielono pomieszczenia pod • 
działalność gastronomiczną: kawiarnię, restaurację 
oraz salę konferencyjno-szkoleniową i przygotowano 
na I piętrze pokoje gościnne z łazienkami 
wyposażonymi w urządzenia sanitarne.

ogólna powierzchnia budynku wynosi • 1.041 m2, 
w tym powierzchnia wskazana do najmu 988 m2, 
a do oczynszowania 777 m2,

do dyspozycji Najemcy – teren w obrębie ogrodzonej • 
nieruchomości za opłatą z tytułu najmu gruntu,

budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, monitoring, windę. 

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 73 – „WILLA FLORIANKA”

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 242-01-33 w. 741, 745 oraz na www.mpgm.com.pl



Trudny, lecz ważny czas wyborów
GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Co roku o tej porze rudzkie szkoły przygotowywały się do organizacji Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Wybór dalszej ścieżki edukacji to przecież dla 
uczniów bardzo ważna decyzja. Jednak ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, podobnie jak w ubiegłym roku, giełda nie odbędzie się w try-
bie stacjonarnym. Szkoły organizują więc wirtualne dni otwarte oraz przygotowały ulotki informacyjne, dzięki którym przyszli absolwenci mogą po-
znać ofertę edukacyjną poszczególnych placówek. Właśnie o niej, o możliwościach, jakie stają przed uczniami klas ósmych oraz o minionym roku 
nauczania zdalnego rozmawiamy z wiceprezydent Rudy Śląskiej, Anną Krzysteczko, która odpowiada w naszym mieście za sprawy oświaty.

– To był wyjątkowo trudny rok edu-
kacji zarówno dla uczniów, jak i nauczy-
cieli. Jak sprawdził się system zdalnej 
nauki w Rudzie Śląskiej?

– Epidemia wpłynęła niemalże na każdą 
sferę naszego życia i dla każdego była za-
skoczeniem. W zasadzie z dnia na dzień 
rudzkie placówki oświatowe, kadra na-
uczycielska, uczniowie i rodzice musieli 
zmierzyć się ze zdalną edukacją i życiem 
w tzw. nowej normalności. Oczywiście 
jednym z większych wyzwań był brak 
sprzętu do nauki zdalnej w najbardziej po-
trzebujących rodzinach. Najpierw udało 
nam się zakupić 40 laptopów dla 25 szkół 
w ramach projektu „Zdalna szkoła”, na-
stępnie 66 laptopów dla 36 szkół w ramach 
projektów „Zdalna szkoła+”. Beneficjen-
tem projektów finansowanych ze środków 
unijnych było Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, a Ruda Śląska, uczestnicząca 
w projektach, pozyskała na zakup lapto-
pów łącznie 246 782 zł. Uzyskaliśmy rów-
nież dofinansowanie unijne i środki z bu-
dżetu miasta na zakup 180 laptopów dla 
dzieci wychowujących się w rodzinach za-
stępczych i placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych. To był rok wielkiej próby, 

ale dzięki dobrej współpracy dyrektorów, 
kadry nauczycielskiej oraz rodziców w cią-
gu minionych miesięcy sytuację udało się 
opanować oraz usystematyzować system 
nauki na odległość. Dziś mogę śmiało za-
pewnić, że lekcje odbywają się płynnie, 
uczniowie oraz nauczyciele przyzwyczaili 
się do tej formy edukacji, a podstawa pro-
gramowa realizowana jest zgodnie z pla-
nem.

– Kiedy jest szansa na powrót stacjo-
narnej edukacji dla wszystkich 
uczniów?

– Na szczęście uczniowie klas młod-
szych wrócili do szkół, co było niezwykle 
ważne nie tylko ze względów edukacyj-
nych, ale i społecznych oraz rozwojowych. 
Chodzi o więzi z rówieśnikami oraz zbyt 
długie przebywanie przed ekranem kom-
putera. Uczniowie klas IV-VIII i szkół po-
nadpodstawowych nadal od października 
ubiegłego roku uczą się zdalnie. Minister-
stwo Edukacji i Nauki na razie nie określi-
ło, kiedy będą oni mogli wrócić do szkół, 
ale w związku z dużą liczbą zachorowań 
na koronawirusa i widmem trzeciej fali 
epidemii, może się okazać, że należy jesz-
cze uzbroić się w cierpliwość. Pragnę jed-

nak podkreślić, że zarówno uczniowie klas 
ósmych, jak i maturalnych mają możli-
wość bezpośredniej konsultacji z nauczy-
cielami. Odbywają się one oczywiście 
w małych grupach oraz z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. W naszym mieście 
w kwietniu rozpoczną się również bezpłat-
ne kursy dla uczniów ostatnich klas („Eg-
zamin dojrzałości bez zaległości” oraz 
„Od ósmoklasisty do licealisty”), które bę-
dą odbywać się w bibliotece ul. Grzegorz-
ka 8 w Bykowinie (filia 21), a ich organi-
zatorem jest Rudzka Fundacja „Akademia 
Edukacji” we współpracy z Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej.

– Wróćmy do tematu Giełdy Szkół 
Ponadpodstawowych. Ze względu na to, 
że placówki oświatowe nie mają możli-
wości bezpośredniej prezentacji, trud-
niej dotrzeć im do absolwentów szkół 
podstawowych. Niemniej jednak oferta 
edukacyjna nie jest ograniczona.

– Podczas giełdy szkoły prześcigały się 
w pomysłach na prezentację swoich atu-
tów. W tym roku niestety nie będzie to 
możliwe. Jednak wystarczy spojrzeć na li-
stę kierunków, rozszerzeń, zajęć dodatko-
wych, sukcesów i szans na przyszłą pracę, 

jakie oferują poszczególne szkoły, aby 
przekonać się, że jest w czym wybierać. 
Co ważne, cały czas oferty te są poszerza-
ne również dzięki działaniom ze strony 
miasta. Na początku roku rozstrzygnęli-
śmy przetarg na modernizację oraz dopo-
sażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogra-
mowanie sześciu pracowni do nauki zawo-
du w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5. To jednak 
nie wszystko, bo w ostatnich latach dzięki 
wykorzystaniu środków unijnych w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego zmoderni-
zowano i wyposażono pięć pracowni do 
praktycznej nauki zawodu. Służą one do 
nauczania w branży mechanicznej, elek-
trycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej 
i handlowej. Od 2018 roku rudzcy ucznio-
wie mogą też korzystać z nowoczesnej 
pracowni badań elektroakustycznych i na-
głośnieniowych oraz ze studia nagrań, któ-
re powstały w Zespole Szkół nr 4. Zmo-
dernizowaliśmy także pięć pracowni do 
kształcenia zawodowego w zakresie infor-
matyki, budownictwa oraz systemów ener-
getyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6.

– Kiedy uczniowie będą musieli pod-
jąć ostateczną decyzję o swojej przyszło-
ści?

– O przyjęcie do rudzkich szkół ponad-
podstawowych starać się będzie ok. 1200 
absolwentów szkół podstawowych. Wnio-
ski będzie można składać w terminie od 17 
maja do 21 czerwca br. Czasu jest jeszcze 
trochę, więc po pierwsze polecam szcze-
gółowo zapoznać się z ofertą szkół, nawią-
zać kontakt z jej absolwentami, skorzystać 
z dni otwartych oraz konsultacji. W przy-
padku, kiedy uczeń nie ma pewności, co 
do dalszego kierunku kształcenia, może 
również skontaktować się z Ośrodkiem 
Doradztwa Zawodowego w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie 
lub z Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną w Bykowinie. To także apel do ro-
dziców – pandemia jest trudnym czasem, 
ale nie pozwólmy, by nasze dzieci decydo-
wały o swojej przyszłości ,,na chybił tra-
fił”. Joanna Oreł
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GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH III

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych • (klasa 7 i 8)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • (po ZSZ i Branżowej Szkole I Stopnia – od klasy 2)
Branżowa Szkoła II Stopnia 2-letnia•  dająca możliwość:

– uzupełnienia wykształcenia o tytuł zawodowy technika 
– uzyskania wykształcenia średniego
– przystąpienia do egzaminu maturalnego 
Proponujemy naukę w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z klasyfikacją zawodów. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych • (cykl kształcenia od roku do 2 lat): opiekun medyczny (1 rok), 
opiekunka środowiskowa (1 rok), technik BHP (1,5 roku), technik usług kosmetycznych (2 lata), 
technik informatyk (2 lata), technik administracji (2 lata), opiekun osoby starszej (2 lata), opiekun 
w domu pomocy społecznej (2 lata) i inne zawody; 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe • (cykl kształcenia do 10 miesięcy) w zakresie: kosmetyki 
(wykonywanie zabiegów kosmetycznych), opieki medycznej (opiekun medyczny), pomocy 
społecznej (opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa), 
turystyki (przygotowanie imprez i usług turystycznych), mechaniki (motocyklowej, samochodowej) 
oraz innych branż zawodowych: teleinformatycznej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, 
spedycyjno-logistycznej oraz budowlanej. 

ZAjęCIA Są PrOWADZONE W SYSTEmIE:
dziennym – szkoła podstawowa • 
wieczorowym i zaocznym – liceum ogólnokształcące i branżowa szkoła II stopnia • 
zaocznym – szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe • 
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KRZYŻÓWKAHOROSKOP

Baran – Bądź odważny i sta-
nowczy. Jeśli coś Ci się nie po-
doba, mów o tym otwarcie. Nie 
warto udawać, że wszystko jest 
w porządku.
Byk – Masz trochę zaległych 
spraw do załatwienia. Teraz 
nadszedł czas, by się z wszyst-
kim uporać. Nie odkładaj ni-
czego na później!
Bliźnięta – W najbliższym 
czasie szczęście będzie Ci 
sprzyjało. Wykorzystaj to i za-
cznij realizować swoje pomy-
sły.
Rak – Bądź gotowy na wiel-
kie zmiany w życiu osobistym 
i zawodowym. Nie bój się no-
wego. Zmiany wyjdą Ci na 
dobre.
Lew – Zadbaj o dobrą formę 
i nastrój. Wkrótce odświeżysz 
bardzo stare znajomości, moż-
liwe, że nawiążesz jakieś no-
we.
Panna – W najbliższym czasie 
czekają Cię poważne wydatki, 
ale nie martw się. Pojawi się 
szansa na to, aby dorobić.
Waga – To odpowiednia chwi-
la, by zacząć realizować daw-
ne plany. Tylko przygotuj się 
bardzo starannie.
Skorpion –  Zastanów się, czy 
nie bierzesz na siebie zbyt 
wielu obowiązków. Potrzebu-
jesz porządnego odpoczynku.
Strzelec – Czy to, co robisz, 
nie jest ucieczką przed podję-
ciem decyzji? Już czas, żeby 
się określić. Dobrze to prze-
myśl.
Koziorożec –  Nie angażuj się 
w biurowe intrygi. Zachowaj 
dystans i spokojnie rób swoje, 
a dobrze na tym wyjdziesz.
Wodnik – Zwolnij. Potrzebu-
jesz trochę czasu, by dobrze 
zastanowić się nad tym, co jest 
dla Ciebie najważniejsze.
Ryby – Nie bój się zmian, któ-
re zachodzą w Twoim życiu 
Przyniosą Ci szczęście i satys-
fakcję.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – odór, smród, 5 – bezład, 
8 – włókno poliestrowe, 9 – fi ltr organizmu, 
11 – długowieczne drzewo, 12 – palma bra-
zylijska, 15 – frywolny taniec, 17 – twarde 
drzewo zwrotnikowe, 20 – ojczyzna Odyse-
usza, 21 – but gumowy, 24 – gat. antylopy, 
25 – mit. słow. opiekunka pracy kobiet, 
28 – zakup, 29 – niedołęga, 32 – kraj nad 
Morzem Bałtyckim, 33 – ogół zwierząt, 
36 – w mit. rzym. Wenus, 39 – zecer, 
42 – herb poniatowskich, 43 – zwyżka kursu 
papierów wartościowych, 45 – jap. sekta 
kultu relig., 46 – żona Rembrandta, 47 – bie-
da. 

PIONOWO: 1 – afrykański kuzyn lisa, 
2 – smar ochronny, 3 – okazała galera, 
4 – przekroczenie przepisów gry, 5 – młot do 
wbijania pali, 6 – nagromadzenie kopaliny, 
7 – konopie manilskie, 10 – składnik czeko-
lady, 13 – prawy dopływ Dunaju, 14 – doro-
sła postać owada, 16 – papuga, 17 – średn. 
związek miast handlowych, 18 – łgarstwo, 
19 – choroba przenoszona przez muchy tse-
tse, 21 – owoc palmy kokosowej, 22 – trąd, 

23 – chrząszcze z rodz. ryjkowców, 
26 – sknera, 27 – chwała, uznanie, 30 – mia-
sto w Lombardii, 31 – sagan, 34 – plucha, 
szaruga, 35 – gat. bekasa, 37 – dolna część 
głowicy doryckiej, 38 – imię żeńskie, 
40 – sortyment tarcicy, 41 – jedn. siły, 
44 – organ wymiaru sprawiedliwości.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40), otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia kon-
kursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 7” zapraszamy do redakcji po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym pod 
nr 889-771-365 – Sabinę Zimończyk. Pra-
widłowe hasło: „Lepiej skromnie a pew-
nie”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca 
otrzyma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.
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FESTIWAL FILMÓW NURKOWYCH

„Głębiny” po raz trzeci
Już w najbliższy weekend miłośnicy morskiej głębi spotkają się podczas Festi walu Filmów 
Nurkowych „Głębiny”. Będzie to trzecia edycja imprezy nurkowej, która ze względu na 
warunki epidemiczne odbędzie się w formule online. Atrakcji jednak nie zabraknie.

Tegoroczne „Głębiny” rozpoczną się 
w piątek, 19 marca od pokazu fi lmu 
pt. „Last Breath” w reżyserii Richarda Da 
Costa i Alexa Parkinsona (godz. 19.15). 
Będzie go można zobaczyć za pośrednic-
twem platformy ZOOM (liczba miejsc 
ograniczona). Pozostałe wydarzenia, które 
zaplanowano na sobotę, będą transmito-
wane na fan page’u Głębin na Facebooku. 
Dostęp do nich będzie nielimitowany.

I tak, 20 marca po godz. 13 odbędą się 
warsztaty nurkowe, prowadzone przez Mi-
chała Bursego. Warsztaty nurkowe prowa-
dzone będą także o godz. 14.25 przez Aka-
demię Tecline. Wcześniej, bo o godz. 
13.30, rozpocznie się pokaz wybranych 
fi lmów konkursowych „Podwodne Świa-
ty” (rozstrzygnięcie o godz. 18.30). Na 
godz. 15 zaplanowano spotkanie „X-CCR 
– budowa i zasady działania obiegu za-

mkniętego”. Następnie odbędą się dwie 
prelekcje – „Fotografi a Podwodna – cieka-
we hobby dla ludzi z pasją” oraz „Podwod-
na Antarktyka – obrazy z dna końca świa-
ta”. O godz. 17.30 rozpocznie się pokaz 
fi lmu pt. „Cisza Głębin”. Z kolei na godz. 
18.45 zaplanowano spotkanie online z fo-
tografem Rafałem Makiełą, który opowie 
o „Podwodnej fotografi i fashion”.

Największą atrakcją, a zarazem fi nałem 
tegorocznych „Głębin” będzie spotkanie 
online, które poprowadzą Jani Santala 
z Finlandii oraz jego małżonka Ina Santala 
Jordbru z Norwegii. To para, która pobrała 
się w norweskiej jaskini Plura, a ślub od-
był się w głębi jaskini, dlatego też wyda-
rzenie to zostało wpisane do Księgi Rekor-
dów Guinnessa. Organizatorem „Głębin” 
jest Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI. JO

Z okazji wspomnienia Świętego Józefa 
oraz Świętego Klemensa,

patronów rzemiosła,
składam najserdeczniejsze życzenia
wszystkim rudzkim Rzemieślnikom:
powodzenia w życiu zawodowym, 

realizacji ambitnych planów,
zdrowia oraz szczęścia w życiu prywatnym.

Niech Dzień Rzemieślnika
będzie okazją nie tylko do świętowania,

ale również wyrażenia szacunku dla Waszej pracy
i wkładu w rozwój Rudy Śląskiej.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie,
wysoki poziom usług

oraz otwartość na współpracę z rudzkim samorządem.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas • 
oznaczony 3 lat  z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny 
w rejonie ulicy Kopalnianej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulicy 
Katowickiej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą działalność handlową, 
parking w rejonie ulicy Skowronków, Korfantego,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew i krzewów 
w rejonie ulicy Pordzika, Siekiela, Wita Stwosza.
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ogłoszenia DRoBne

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 ReM-MaX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Remonty od a do z. szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
solidnie. Tel. 737-593-999.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF s.C. firmy MaTPoL Fi-
nanse sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej, dywanów.
sZYBKO i sOLiDNiE! Tel. 519-639-121.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. solidnie, niedrogo. Tel. 606-
274-056.

NiErUchOmOści

 KUPiĘ MieszKanie W RUDzie ŚLĄ-
sKieJ. goTÓWKa. TeL. 501-239-405.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprze-
dam, www.aneL.pl. Tel. 502-052-885.

 Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.
aneL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej – gotówka, tel. 730-770-900.

 sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro, 
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 słowiańska 57 
m2, M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrak-
cyjne oferty na www.lokator.nieruchomo-
sci.pl, tel. 793-017-323.

 sprzedam działkę – Wirek, 2100 m2. 
Tel. 790-451-125.

 godula: sprzedam M-4, 63 m2, iV p, po 
remoncie; kupię M-3 parter lub i p. Tel. 
881-543-505.

 Do wynajęcia kawalerka na goduli, 
w pełni wyposażona. Tel. 503-60-48-48.

NAUKA

 nauka języka angielskiego, przygoto-
wanie do egzaminów. nauczyciel akade-
micki z dużym doświadczeniem. Tłumacze-
nia zwykłe i przysięgłe. Tel. 601-496-847.

mOTOrYZAcjA

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 skup samochodów za gotówkę PłaCĘ 
WiĘCeJ niŻ KonKURenCJa. Tel. 733-031-
261.

 aUTo-sKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,50-0,55 gr/kg. DoBRa Cena 
aKUMULaToRÓW. Tanie oPonY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
skarbowego). szukam kogoś do dobrego 
interesu – tel. 502-687-301.

PrAcA

 zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 elektronika, montera – zatrudnię do 
domofonów. Tel. 604-796-694 godz. 17-
18.

 zatrudnie opiekunki do pracy w niem-
czech. Tel. 781-989-873.

różNE

 antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-559.

mATrYmONiALNE

 emeryt 65 lat poszukuje towarzyszki 
w podobnym wieku lub młodszej, by 
wspólnie spędzić miło czas. Tel. 721-832-
196 (preferowany kontakt sMs).

 Wdowa 61 lat szuka towarzysza na do-
bre i złe chwile... Tel. 505-715-074.

informuje, że posiada: do wynajęcia lub nabycia „od zaraz” 
lokale użytkowe + boksy handlowe wymienione w wykazie.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.
com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub w Dziale Członkow-
sko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego 
przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa 

do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności wymienionych w wykazie mieszkań

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych in-
formacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy spółdzielni tel. 32 248-24-11, 
wew. 209, 290.

spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

ogłasza ii nieograniczony przetarg ofertowy na najem 
wymienionych w wykazie lokali użytkowych  

i boksu handlowego.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych infor-

macji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), telefon 32 248-24-11, 
wew. 311.

spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

rUDZKA sPółDZiELNiA  
miEsZKANiOwA

ruda śl, ul. magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

O informację proszę pytać w gabinecie stomatologicznym. 
ZAPrAsZAmY!

DArmOwE 
PrOTEZY ZĘBOwE BEZ KOLEjKi!

nzoz „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z NFZ BEZ KOLEjKi i BEZ DODATKOwYch OPłAT. 
Telefon: 32 340 70 07

rUDZKA sPółDZiELNiA  
miEsZKANiOwA

ruda śl, ul. magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

rUDZKA sPółDZiELNiA  
miEsZKANiOwA

ruda śl, ul. magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

rUDZKA sPółDZiELNiA miEsZKANiOwA
ruda śl, ul. magazynowa 12 tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

OgłOsZENiE
dla mieszkańców dzielnicy BYKOwiNA

z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz związane z nią względy bezpieczeństwa uprzejmie informujemy, że 
z uwagi na zbliżające się rozliczenie wody

ODcZYTY wODOmiErZY
będą przyjmowane w terminie od 25-31.03.2021 r.

Odczyty można zgłaszać:
 telefonicznie   – • administracja nr 6    – 32 242-72-55, wew. 462  

                                 Dział opłat za Lokale i Wodę   – 32 342-72-53
                                                                          – 32 342-72-54

 e-mailowo    – czynsze@rsm.com.pl lub adm6@rsm.com.pl.  • 

stany wodomierzy przyjmowane bedą wyłącznie z numerami fabrycznymi.
W celu sprawniejszej obsługi prosimy o podawanie numeru ewidencyjnego mieszkania.

Zapraszamy do zapisów

iLOść miEjsc 
OgrANicZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPisY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy  
na protezy 

zębowe na NFZ 
2021 rok!!!

GABINETY  
STOMATOLOGICZNE 
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-
Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 23.09.2020 r. i 17.11.2020 r. zakończyły 
się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest sześć nie-
zabudowanych nieruchomości gruntowych własności gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-ko-
chłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, n”,
– 2116/13 o powierzchni 1928 m2, użytki: „lz-iV, R-V”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „lz-iV, R-V”,
– 2150/13 o powierzchni 2111 m2, użytki: „lz-iV, n, R-V, R-Vi”,
– 2151/13 o powierzchni 1870 m2, użytek „R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „lz-iV, R-V”,

obręb kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00011361/6. działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącz-
nie z udziałem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „lz- iV, R-V, n, R-Vi”, obręb kochłowice, k.m. 4, nr kW gl1s/00011361/6. 
działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzone-
go Uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, 
krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę 
nr 2155/13 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 

W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości należy wystąpić odrębnym tokiem postępowa-
nia do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 
wynoszą:

– dla działki 2115/13 – 227.000,00 zł, 
– dla działki 2116/13 – 232.000,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 232.000,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 245.000,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 226.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 133.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

 Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 15.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 2115/13 – 11.400,00 zł, 
– dla działki 2116/13 – 11.600,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 11.600,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 12.300,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 11.300,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 6.700,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia - Wirecka, działka nr …” „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. 32 244-90-00 wew. 2231

WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA 
RUdA ŚlĄskA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. gęsiej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone 
w dniach 9.09.2020 r., 27.10.2020 r. i 9.12.2020 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własno-
ści gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1308/38 
o powierzchni 996 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW 
nr gl1s/00026293/6 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska działka nr 1308/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta 
drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
ul. gęsiej. na działce nr 1308/38 znajdują się pozostałości po zabudowaniach 
byłego ogródka i ogrodzenie. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przed-
miotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału 
dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2020 r., poz. 
470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co 
najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy gęsiej. 

Ceny wywoławcze (netto) do rokowań wynosi 105.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 21.04.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 14.04.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 5.300,00 zł, 
z dopiskiem „zaliczka – ul. gęsia” przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00,  czwartek 10.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 (dot. wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działal-
ności gospodarczej) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
w sekretariacie Wydziału gospodarki nieruchomościami, pok. 217 w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta  
– ul. gęsia”. zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przy-
czyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

PRezYdenT MiAsTA 
RUdA ŚlĄskA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. katowickiej-otylii – garaż nr 109,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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Niepokonane siatkarki
siatkówka

W miniony weekend rudzkie siatkarki  
świętowały zwycięstwo.
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Dobra forma towarzyszyła pływakom w Radlinie. 

ogłoszenia

Gwiazda Ruda Śląska  
– Młodzieżowy

Mistrz Polski U19 w futsalu!

KPKS Halemba – KS Częstochowianka 
3:0 (25:9, 25:21, 25:7)

KS Częstochowianka – KPKS Halemba 
0:3 (19:25, 7:25, 11:25)

Zawodniczki KPKS Halemba Ruda Ślą-
ska pokonały KS Częstochowiankę w dwu-
meczu II Ligi Śląskiej Kobiet. Dzięki temu 
osiągnięciu uplasowały się na 1. miejscu po 
rundzie zasadniczej. Podczas następnego 
spotkania rudzianki zmierzą się w meczach 
półfinałowych z drużyną z Tarnowskich Gór. 
Pierwszy mecz, podczas którego rudzkie 
siatkarki będą miały okazję popisać się dobrą 
formą, rozegrany zostanie w Halembie. AL

Pływanie

Wypływali medale
Liga Klubów Śląskich rocznika 2008 

w Radlinie za nami. Zawody okazały się 
owocne szczególnie dla Zuzanny Walkie-
wicz z kochłowickiej Manty, która dwu-
krotnie stanęła na podium – zajęła trzecie 
miejsca w konkurencjach 50 metrów sty-
lem motylkowym i 200 metrów stylem 
klasycznym.

Bardzo dobrze spisały się również inne 
zawodniczki klubu, które zajmowały miej-
sca w pierwszej dziesiątce zawodów. Na-
talia Łuczka „wypływała” 4. miejsce na 
100 m stylem dowolnym i 6. miejsce na  
50 m stylem motylkowym, Sylwia Maty-
niak – 5. miejsce na 100 m stylem dowol-
nym i 6. miejsce na 100 m grzbietem, Maja 
Niewiadomska – 5. miejsce na 200 m sty-
lem klasycznym i 7. miejsce na 100 m 
grzbietem, Julia Faruga – 5. miejsce na 
100 m stylem zmiennym oraz 8. miejsce 
na 200 m stylem klasycznym, a także Aga-
ta Kuczera – 9. miejsce na 100 m stylem 
dowolnym i Zofia Jędraszak – 9. miejsce 
na 100 m stylem zmiennym.
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Zapaśnicy sprawdzili swoje siły w Białogardzie.

zaPasy

Kolejny sukces Slavii
Po raz kolejny zawodniczki i zawodnicy 

ZKS Slavia popisali się dobrą formą.  
II Puchar Polski Kadetów i Turniej Nadziei 
Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich 
w Białogardzie można uznać za udane.

Kadeci zwyciężyli w klasyfikacji klu-
bowej, zdobywając trzy medale. Srebro 
wywalczyli Aleks Czarnota (92 kg) i Ma-
ciek Szczepanik (48 kg), a brąz Jakub 
Duda (80 kg). Z kolei piąte miejsca zaję-
li Kuba Lekston (55 kg) i Wiktor Moska-
lik (71 kg). Cała szóstka zawodników 
zakwalifikowała się do finałów Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży.

Z kolei juniorki stawały na podium trzy-
krotnie. Na najwyższym stopniu Paulina 
Danisz (62 kg), srebro przypadło w udziale 
Patrycji Słomskiej (68 kg), a brąz Jagodzie 
Dziubińskiej (53 kg). AL

Szkucik (60 kg). Srebrny medal w ka-
tegorii dzieci zdobył Kamil Karczew-
ski (66 kg), a brązowy Dawid Bończuk 
(59 kg). AL

Miniony weekend okazał się udany 
dla zawodników Pogoni Ruda Śląska. 
W sobotę (13.03) w Katowicach odby-
ły się Mistrzostwa Śląska dzieci i kade-

zaPasy

Trzy medale dla Pogoni
tów w zapasach w stylu klasycznym, 
podczas których rudzcy zapaśnicy zdo-
byli trzy medale. Na pierwszym miej-
scu w kadetach uplasował się Rafał 
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Warto dodać, że podczas tych zawodów 
jak zwykle wielkie emocje towarzyszyły 
wyścigom sztafetowym. W sztafecie 
4x100 m stylem dowolnym zawodniczki 
w składzie: Natalia Łuczka, Zofia Jędra-
szak, Julia Faruga i Sylwia Matyniak zaję-
ły 2. miejsce. Bardzo dobre, 5. miejsce 
zdobyła też druga sztafeta kobiet w skła-

dzie: Maja Niewiadomska, Zuzanna Wal-
kiewicz, Agata Kuczera i Magdalena Suli-
ga.

Pozostali zawodnicy, którzy walczyli 
o rekordy życiowe, to: Emilia Michułka, 
Alicja Pawlak, Patrycja Trubic, Zuzanna 
Cuper, Igor Wolnic, Szymon Kryński, To-
masz Szabatowski i Adam Jagielski. AL
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